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IMPROVING 
MAINTENANCE

KNOW-HOW
Fator de confiança,

credibilidade técnica 
e ideias práticas 

para a gestão 
de manutenção.

INOVAÇÃO
A tecnologia a contribuir 

para processos de
manutenção mais 

simples e ágeis.

PESSOAS
Humanizamos a

tecnologia, as pessoas
sempre em primeiro 
lugar. Estamos aqui 

para si.

Gestão de equipamentos próprios ou dos seus
clientes. Ideal para Indústria, Edifícios, Frota
ou Prestadores de Serviços.

QUALQUER PARQUE

Software User Friendly de baixo investimento 
e parametrização inteligente.

USER-FRIENDLY

É nosso objetivo divulgar o Know-how que temos 
adquirido e desenvolvido ao longo de vários anos 
nesta atividade.

KNOW-HOW

Com diversos vídeos tutoriais, é o ponto de partida 
para configurar e explorar o ManWinWin Software.

ASSISTENTE

A flexibilidade no licenciamento permite 
implementações rápidas e sem grande investimento.

IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA

Assistência técnica personalizada com um técnico 
ManWinWin dedicado a cada cliente.

SUPORTE DEDICADO

Centenas de empresas e milhares de utilizadores
em todo o mundo.

MILHARES DE UTILIZADORES

Indicadores técnicos, económicos e organizacionais 
de acordo com as normas de gestão de manutenção.

INDICADORES PERSONALIZADOS



O ManWinWin Smart tag é uma 
aplicação Web que permite, pela
leitura de QR Codes ou NFC Tags, a 
realização de tarefas de manutenção 
diretamente nos equipamentos 
existentes no ManWinWin. 
O processo é muito simples: Qualquer 
utilizador com o devido acesso, pode 
utilizar um smartphone ou tablet para 
ler a tag, que abre automaticamente a 
ficha do equipamento com alguns 
dados técnicos, a fotografia e 4 
opções para clientes e técnicos de 
manutenção.

Permite sentir, em tempo real, o pulso da sua
manutenção. Pode visualizar o estado geral 
da manutenção da sua organização de forma 
simples e imediata, nomeadamente o rácio 
Correctiva VS Preventiva, estado geral dos 
ativos, custos de manutenção por ativo, 
valores em stock, entre muitos outros.

MANWINWIN WEB 
COM RESPONSIVE DESIGN

Mobilidade total na 
gestão de manutenção
O ManWinWin WEB é a componente 
mobile do software de gestão de
manutenção ManWinWin. Trata-se 
de um conjunto de recursos web que
facilitam o acesso de responsáveis e 
técnicos de manutenção, clientes e
fornecedores, a partes relevantes da 
informação. O ManWinWin WEB tem
um interface dinâmico – responsive – 
que garante sempre uma boa
experiência ao utilizador a partir de 
qualquer dispositivo móvel.

MANWINWIN 
SMART TAG

DASHBOARD

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Tudo o que
precisa para 

gerir a sua 
manutenção

RELATÓRIOS
AVANÇANDOS E

PERSONALIZÁVEIS

WORKFLOW DE
NOTIFICAÇÕES

POR EMAIL

FERRAMENTA
DE IMPORTAÇÃO

IOT
INTERNET 

OF THINGS

Gerir os trabalhos de manutenção é a principal
função da gestão de manutenção. Todas as
intervenções que envolvem consumos de 
recursos - horas de trabalho, materiais ou 
serviços de terceiros - são registadas no 
sistema. O software possui um sistema de 
notificação (alertas) baseado em semáforos, 
que é atualizado dinamicamente de acordo 
com a data prevista para execução.

ORDENS DE TRABALHO

Compras de materiais e serviços em um único
documento com gestão de todo o processo de
ordens de compra com alertas visuais.
Integrado com gestão de armazéns, custos 
e controlo orçamental.

GESTÃO DE COMPRAS
Gestão detalhada de todos os tipos de custos 
de manutenção - Mão de obra, Materiais e 
outros serviços - por rubricas e centros de 
custo. Gestão de orçamentos de manutenção 
em tempo real.

CUSTOS & 
CONTROLO ORÇAMENTAL

MÓDULOS

Gestão de manutenção de qualquer tipo de
equipamento - próprios e/ou dos seus clientes;

Sistema de codificação dinâmica; 

Registo detalhado de características técnicas, 
imagens e associação de qualquer tipo de 
documento com ou sem datas de vencimento;

Registos de funcionamento;

Pontos de leitura e muito mais.

PARQUE DE EQUIPAMENTOS
Ficheiro Mestre de Artigos para codificação 
única e estruturada;

Recodificação automática de materiais 
em stock;

Alertas de níveis mínimos e sugestões 
de compra;

Gestão simplificada de múltiplos armazéns;

Transferências e devoluções de material;

Estatísticas detalhadas e cronológicas de 
movimentos por item de stock, e muito mais.

GESTÃO DE ARMAZÉNS



MANWINWIN À VOLTA DO MUNDO 
Milhares de utilizadores em mais de 50 áreas de negócio 

EMPRESAS EM TODO O MUNDO CONFIAM EM NÓS

Sede

Parceiros

Clientes

"O programa é funcional 
e intuitivo, fazendo uso de

menus com um design gráfico
agradável e acessível,

possibilitando ao utilizador
uma fácil compreensão do seu

funcionamento."

Mário Outeiro
Director Indústrial, 

Cork Supply
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